
   

  

 

 

 الدراسة أسماء الطلبة اسم البحث اسم المشرف  ت

احمد عباس عبيد م. أ. 1  Production of LPG 
 احمد خيرهللا نومي

 صباحي
 حسن ثامر جاسم

محمد د. عباس خلفأ.م. 2  Production of Aniline from Nitrobenzene (30000 ton / 

year)  

 رحيم غنيوش مناحي

 وليد فرحان حميد صباحي

 حسين غانم عطشان

 Design Industrial Unit TO Produce Styrene م.م. احمد جياد 3
 أديان يحيى غانم 

 صباحي
 ايوب منصوررقية 

صالح د. صالح عبد الجبارأ. 4  propylene glycol production plant 

 ام البنين جمال منور

 خديجه هاتف يامر صباحي

 زهراء ناظم مجيد

. هشام محمد مجيدأ 5  Production of Procaine Hydrochloride 
 سامر حسن جحيل

 صباحي
 مرتضى كاظم عبد الرضا

6 
 كنعان محمد موسىأ.م 

 تحسين مواصفات متبقي التقطير للنفط الخام 
 حسن عبد الرضا كاظم

 صباحي
 صالح مهدي عليوي

صالح د. صالح عبد الجبارأ. 7  Production of Bioethanol  

 

 زهراء عباس عيدان
 صباحي

 سجى رائد جواد

 Design unit of the ethanol production م.م ضحى جواد حسين 8
 حسن عادل ناصر

 صباحي
 درر صالح عبادي

 Manufacturing of cemented tungesten  carbide  for the أ.م.د رافد كاظم عباس  9

usage in oil drilling bits 

 احمد وميض عبد الحسين
 صباحي

 فاطمه الزهراء علي عبد الوهاب

 قســـــــم الهندســـــــــة الكيمياوية 
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م.  احمد عباس عبيدأ. 10  production Ethyl hexanol 
 احمد عبد الكاظم سلمان

 مسائي
 حسين علي مكي

 Cumene production أ.م.د. حسن عيسى داود 11
 نور رزاق مجيد كاضم

 مسائي
 احمد مصطفى عاشور

محمد د. عباس خلفأ.م. 12  Production of ethylene Glycol  
 علي عباس جاسب

 مسائي
 محمدعلي ميثم عبد 

نورس شريف. م 13  Production of  Chlorobenzene from benzene and 

Chlorine (30000 ton / year)   

 حسين علي عبد الزهرة
 مسائي

 محمد باقر علي حداد

 Production of Ammonia م.م. احمد جياد 14
 علي عبداالمير رضا

 مسائي
 عباس وعد جايد

 Production of Phthalic Anhydride from o-Xylene م. حسين حنتوش فرحان 15
 احمد عبدهللا هندول

 مسائي
 حيدر هشام عودة

مجيد هشام محمد .أ 16  Production of High Octane Gasoline using Continous 

Catalytic Reforming (CCR) 

 علي حسين مفتن
 مسائي

 حسن فاهم غالي

 تصميم وحدة تجفيف الغاز الطبيعي وطرق زيادة كفائتها أ.م كنعان محمد موسى 17
 ابراهيم اسماعيل مسلم

 مسائي
 مصطفى برزان كطفان


